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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 17 października 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 558,89  Średnia cena zł/t: 1 163,68  Średnia cena zł/t: 1 263,93  Średnia cena zł/t: 1 176,88  

MIN - MAX: 1 450,00 - 1 790,00  MIN - MAX: 1 070,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 1 150,00 - 1 680,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 320,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 452,67  Średnia cena zł/t: 1 109,20  Średnia cena zł/t: 1 305,69  Średnia cena zł/t: 1 235,63  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 580,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 230,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 430,00  MIN - MAX: 1 150,00 - 1 340,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 621,00  Średnia cena zł/t: 1 587,50  Średnia cena zł/t: 1 710,50  Średnia cena zł/t: 1 572,50  

MIN - MAX: 1 430,00 - 2 000,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 500,00 - 1 960,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 860,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 901,21  Średnia cena zł/t: 1 353,75  Średnia cena zł/l: 2,57 Średnia cena zł/kg: 7,12 

MIN - MAX: 2 550,00 - 3 100,00  MIN - MAX: 1 260,00 - 1 430,00  MIN - MAX: 2,50 – 2,62 MIN - MAX: 6,70 – 7,60 

    
    

MATF Pszenica  
350,75 €/t 

MATF Kukurydza  
340,25 €/t 

  

 

  

https://www.zmp.de/en/exchanges/matif-milling-wheat-no-2-price_future
https://www.zmp.de/en/exchanges/matif/matif-corn_future
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Polska stała się największym importerem ukraińskiego oleju słonecznikowego 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.10.2022 |  

W okresie styczeń-sierpień 2022 r. Ukraina wyeksportowała oleje i tłuszcze za sumę 

3,652 mld USD, co oznacza spadek o 11% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 

r. - powiedział zastępca dyrektora Narodowego Centrum Naukowego „Instytut 

Gospodarki Rolnej” przy NAAS, Nikołaj Pugaczow. Eksport oleju słonecznikowego 

wyniósł 3,361 mld USD, co oznacza spadek o 422 mln USD r/r. Po raz pierwszy od 6 lat 

Indie przesunęły się na drugie miejsce na liście importerów ukraińskiego oleju 

słonecznikowego z udziałem 11,7%. Polska stała się głównym odbiorcą ukraińskiego 

oleju słonecznikowego z udziałem 14,5%. Czytaj dalej… 

W tym roku Polska będzie drugim producentem kukurydzy na ziarno w Europie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.10.2022 |  

Komisja Europejska skokowo podniosła swoje prognozy zbiorów kukurydzy na ziarno w 

naszym kraju. W stosunku do prognozy z końca sierpnia, szacunki areału wzrosły aż o 

249 tys. ha (+27% - m/m). Obecne szacunki zasiewów sięgają blisko 1,2 mln ha w 

porównaniu do 0,93 mln ha szacowanych przed miesiącem i 1,0 mln ha w 2021 roku. 

Kolejnym czynnikiem składającym się na produkcję są plony średnie. Najnowsza 

prognoza podniosła oczekiwaną średnią wydajność do też rekordowych 7,62 t/ha 

(+12% - m/m) z 6,69 t/ha przed miesiącem i 7,47 t/ha w 2021 roku. Czytaj dalej… 

 

Dekalog dla poprawy sytuacji w rolnictwie 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 10.10.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Rolniczy samorząd w stanowisku dotyczącym aktualnej sytuacji w rolnictwie wskazał 

dziesięć postulatów, których realizacja miałaby złagodzić narastające problemy. 

Stanowisko skierowane do rządu RP zostało przyjęte podczas XIII posiedzenia Krajowej 

Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Postulaty dotyczą: Natychmiastowego ustabilizowania 

cen nawozów przez wprowadzenie rozwiązań finansowych, które pozwolą rolnikom 

prawidłowo wykonać zabiegi agrotechniczne oraz zmniejszą bardzo wysokie koszty 

produkcji oraz zwiększenia podaży nawozów u dystrybutorów. Czytaj dalej… 

 

Rosja rozważa zniesienie kontyngentu na eksport zboża 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.10.2022 |  

- Rosja rozważa możliwość zniesienia kontyngentu eksportowego na zboże, który 

tradycyjnie obowiązuje w drugiej połowie sezonu – poinformowała 11 października 

wicepremier Rosji Wiktoria Abramczenko. 

- Trwają nad tym prace. Zbiory są duże, więc chyba nie ma teraz powodów do 

wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń ilościowych – powiedziała w odpowiedzi na 

stosowne pytanie. Czytaj dalej… 
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Czy Bruksela choćby kiwnie palcem w kwestii deficytu nawozów? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.10.2022 |  

Organizacje Copa i Cogeca zwracają się o podjęcie natychmiastowych działań, aby 

zaradzić niedoborom nawozów w Unii Europejskiej oraz zagwarantować większą 

przejrzystość na rynku poprzez wyznaczenie obserwatoriów rynkowych i zwiększyć 

wiedzę i ilość informacji na temat dostępności i cen z wykorzystaniem tablicy 

wskaźników. 

Czytaj dalej… 

 

Najnowsze ceny zbóż z portów. Pszenica w granicach 1720-1800 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.10.2022 |  

- Wczorajszy dzień na giełdzie MATIF zamknął się na dużymi wzrostami cen zbóż i 

rzepaku. Niestety dzisiaj nastąpiła ostra korekta cen w dół – informuje Renata Barczyk z 

PHU Start. W stosunku do wczorajszych notowań, dzisiaj na giełdzie w Paryżu mieliśmy 

do czynienia z korektą w dół. Notowania pszenicy (kontrakt listopadowy) spadły o 6 

EUR/t (do 358,25 EUR/t – stan na 15:30), kukurydza poszła w dół o 3,50 EUR/t (do 

343,25 EUR/t), a wycena rzepaku jest niższa o 12,25 EUR/t (aktualnie 630,25 EUR/t). 

Czytaj dalej… 

 

Papierowi rolnicy nie do ruszenia? Przepisy nadal umożliwiają szemrane praktyki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.10.2022 |  

Przyjęta w polskim Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027 definicja aktywnego 

rolnika nie wyklucza ze wsparcia osób nieprowadzących de facto działalności rolniczej 

(tych, którzy na podstawie umów ustnych wydzierżawili swoje grunty rolne, ale nadal 

pobierają płatności bezpośrednie). - W związki z powyższym należy w krajowych aktach 

wykonawczych w taki sposób doprecyzować definicję aktywnego rolnika oraz wymogi 

stawiane beneficjentom, by ograniczyć skalę wypłat płatności bezpośrednich dla osób, 

które nie prowadzą działalności rolniczej. Czytaj dalej… 

 

Nawozy były za drogie już rok temu. Teraz ceny są astronomiczne 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.10.2022 |  

Jeszcze w październiku 2020 tona saletry amonowej była wyceniana na ok. 1064 zł/t. 

Rok później było to już 2651 zł/t, a dzisiaj za ten sam towar trzeba wyłożyć już 4941 zł/t! 

- Bardzo trudna sytuacja na rynku nawozów trwa już od dawna, a ich ceny rosną w 

zatrważająco szybkim tempie i dodatkowo występują ogromne trudności z ich 

dostępnością. Jako Wielkopolska Izba Rolnicza wskazywaliśmy na ten problem już na 

początku 2021 r., jednakże nasze argumenty nie znalazły wówczas posłuchu wśród 

decydentów – przypomina samorząd rolniczy. Czytaj dalej… 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: pszenica konsumpcyjna drożeje 

średnio o 30 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 12.10.2022 |  

Dzisiaj na rynku skupu zbóż notujemy podwyżki. Liderem wzrostu cen jest pszenica 

konsumpcyjna, której przeciętna wartość wzrosła w odstępie dwóch dni o 30,19 zł/t. 

Podrożało również suche ziarno kukurydzy (+10,52). Mokra kukurydza wyceniana jest w 

granicach 790-960 zł/t. Wyraźnie w górę poszły od minionego poniedziałku notowania 

rzepaku (+54,83 zł/t).  

Czytaj dalej… 

 

KRIR wnioskuje o wydłużenie terminu składania wniosków suszowych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 13.10.2022 |  

Zarząd KRIR w związku z licznymi sygnałami z wojewódzkich izb rolniczych, zwrócił się w 

dniu 10 października 2022 r. do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. 

Kowalczyka z wnioskiem o wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie strat 

spowodowanych suszą rolniczą do dnia 30 listopada 2022 r., a także usprawnienie 

pracy serwerów obsługujących aplikację "Zgłoś szkodę rolniczą". Obecnie jedyną 

możliwością złożenia przedmiotowego wniosku o pomoc jest zalogowanie się za 

pośrednictwem aplikacji „ Zgłoś szkodę rolniczą ". Czytaj dalej… 

 

Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wznawiają produkcję nawozów azotowych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 13.10.2022 |  

W związku ze zmianą warunków rynkowych Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o 

uruchomieniu w Tarnowie, z dniem 12 października br. produkcji na instalacji nawozów 

azotowych, kaprolaktamu, poliamidu 6. 

Jednocześnie Zarząd Grupy Azoty Puławy podjął decyzję o dociążeniu i uruchomieniu 

instalacji produkcji nawozów azotowych w Segmencie Agro, tj. produktów PULAN®, 

PULAN® MACRO, SALETRZAK 27N,  PULREA® , PULREA®+INu, RSM®)  z dniem 12 

października 2022 roku. Czytaj dalej… 

 

MRiRW: odstępstwa produkcji na ugorach i zmianowania upraw w 2023 r. 
3trzy3.pl | Autor :  Redakcja | 13.10.2022 |  

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu 

wojny w Ukrainie przepisy unijne umożliwiły państwom członkowskim skorzystanie z 

tymczasowego odstępstwa od stosowania norm GAEC 7 i GAEC 8, czyli dotyczących 

nakazu zmianowania upraw i zakazu produkcji na ugorach. W 2023 r. norma GAEC 7 

dotycząca zmianowania upraw nie będzie stosowana, w związku z czym rolnicy 

(również ci posiadający gospodarstwo rolne powyżej 10 ha gruntów ornych) nie będą 

musieli realizować praktyk służących zmianowaniu oraz dywersyfikacji upraw na 

gruntach ornych. Czytaj dalej… 
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Jaka będzie wielkość płatności bezpośrednich od 2023 r.? 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 13.10.2022 | Fot. Shutterstock 

W ostatnim czasie w niektórych mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje 

dotyczące obniżenia wysokości płatności bezpośrednich po 2022 r. - Tymczasem 

średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie 

wzrastać w kolejnych latach - zapewnia resort rolnictwa. I przypomina, że w ramach 

osiągniętego na forum UE porozumienia jest realizowany mechanizm wyrównywania 

stawek płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. Czytaj dalej… 

 

 

Drogie suszenie kukurydzy. A ile kosztuje zakiszanie? 
Farmer.pl | Autor : Bartosz Wojtaszczyk | 13.10.2022 | Fot. Iwona Dyba 

Rosnące koszty energii sprawiają, że rolnicy z coraz większym niepokojem spoglądają na 

koszty suszenia ziarna kukurydzy. Okazuje się że opłacalną alternatywą jest zakiszanie 

zebranego plonu. 

• Ze względu na wysoki koszt energii spodziewane są rekordowo wysokie ceny 

suszenia kukurydzy 

• W tych warunkach na popularności zyskują inne metody konserwacji ziarna, 

szczególnie jego zakiszanie Czytaj dalej… 

 

Zwrot ziemi z Top Farms pod nadzorem ABW i CBA? 
Farmer.pl | Autor : Grzegorz Tomczyk | 12.10.2022 | Fot. MRiRW 

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski wnioskował do ABW i CBA o "objęcie swoimi 

działaniami całego procesu związanego z zakończeniem dzierżawy ponad 10 tys. ha w 

województwie opolskim" przez spółkę Top Farms. Jednocześnie poinformował o 

usunięciu Tomasza Ognistego z listy asystentów społecznych. 

Czytaj dalej… 

 

 

Ile gruntów Skarbu Państwa poddzierżawiono w ostatnich latach? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 14.10.2022 | Fot. A.Kozłowska 

Ile gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa poddzierżawiono w latach 

2017–2022? Jaka była średnia powierzchnia poddzierżawionej działki? 

• Ile gruntów Skarbu Państwa wydzierżawiono w ostatnich latach? 

• Ile gruntów Skarbu Państwa poddzierżawiono? 

• Jaka była średnia powierzchnia poddzierżawionej działki? 

• Jaki był czynsz dla nowo zawieranych umów w przetargach ograniczonych 

ofertowych na dzierżawę nieruchomości rolnych? Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Polska stała się największym importerem ukraińskiego oleju słonecznikowego 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.10.2022 |  

W okresie styczeń-sierpień 2022 r. Ukraina wyeksportowała oleje i tłuszcze za sumę 

3,652 mld USD, co oznacza spadek o 11% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 

r. - powiedział zastępca dyrektora Narodowego Centrum Naukowego „Instytut 

Gospodarki Rolnej” przy NAAS, Nikołaj Pugaczow. 

Eksport oleju słonecznikowego wyniósł 3,361 mld USD, co oznacza spadek o 422 mln 

USD r/r. Po raz pierwszy od 6 lat Indie przesunęły się na drugie miejsce na liście 

importerów ukraińskiego oleju słonecznikowego z udziałem 11,7%. Polska stała się 

głównym odbiorcą ukraińskiego oleju słonecznikowego z udziałem 14,5%. 

Mniejsze ilości zostały wysłane do Turcji (9,8%), Holandii (8,1%), Włoch (5,4%), Bułgarii (4,9%), Hiszpanii (4,7%), 

Rumunii (4,5%). Wspólny udział tych krajów wyniósł 64%. 

Źródło: APK Inform 

Zamknij > 
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W tym roku Polska będzie drugim producentem kukurydzy na ziarno w Europie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.10.2022 |  

Komisja Europejska skokowo podniosła swoje prognozy zbiorów kukurydzy na ziarno w 

naszym kraju. W stosunku do prognozy z końca sierpnia, szacunki areału wzrosły aż o 

249 tys. ha (+27% - m/m). Obecne szacunki zasiewów sięgają blisko 1,2 mln ha w 

porównaniu do 0,93 mln ha szacowanych przed miesiącem i 1,0 mln ha w 2021 roku. 

Kolejnym czynnikiem składającym się na produkcję są plony średnie. Najnowsza 

prognoza podniosła oczekiwaną średnią wydajność do też rekordowych 7,62 t/ha 

(+12% - m/m) z 6,69 t/ha przed miesiącem i 7,47 t/ha w 2021 roku. 

Stąd najnowsza prognoza zakłada, że rolnicy zbiorą w tym roku rekordowe 9,0 mln ton 

kukurydzy na ziarno, czyli o 44% więcej niż zakładała prognoza z końca sierpnia miesiąca. Poprzedni rekord produkcji 

z 2021 roku opiewał na 7,5 mln ton. 

Oznaczać to będzie drugie miejsce w UE za Francją z prognozą 11,61 mln ton, ale przed Rumunią, której zbiory 

kukurydzy oceniane są na 8,82 mln ton. 

Źródło: Andrzej Bąk (eWGT) 

Zamknij > 
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Dekalog dla poprawy sytuacji w rolnictwie 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 10.10.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Rolniczy samorząd w stanowisku dotyczącym aktualnej sytuacji w rolnictwie wskazał 

dziesięć postulatów, których realizacja miałaby złagodzić narastające problemy. 

Stanowisko skierowane do rządu RP zostało przyjęte podczas XIII posiedzenia Krajowej 

Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Postulaty dotyczą: 

1. Natychmiastowego ustabilizowania cen nawozów przez wprowadzenie rozwiązań 

finansowych, które pozwolą rolnikom prawidłowo wykonać zabiegi agrotechniczne oraz 

zmniejszą bardzo wysokie koszty produkcji oraz zwiększenia podaży nawozów u 

dystrybutorów. 

2. Wprowadzenia mechanizmów kontroli przepływu zboża z Ukrainy do Polski w celu wyeliminowania 

niekontrolowanego importu ziarna z Ukrainy, co zakłóca rynek wewnętrzny artykułów rolnych całego kraju, 

szczególnie na terenie południowo-wschodniej Polski. 

3. Podjęcia działań mających na celu objęcie obniżoną stawką VAT oleju opałowego do poziomu stawki VAT oleju 

napędowego dla producentów rolnych, którzy głównie wykorzystują olej opałowy do suszenia ziarna, jak również w 

celach grzewczych. Zrównanie stawki VAT obu paliw do 8 proc. znacząco przyczyniłoby się do obniżenia kosztów 

energii na ww. cele. Dodatkowo należałoby uruchomić wsparcie dla użytkowników nośnika energii jakim jest gaz 

płynny LPG do celów grzewczych, w tym szklarni, kurników i domów, a także dla suszarni. Gaz płynny LPG jako jedyny 

nośnik energii nie został uwzględniony w tarczy antyinflacyjnej. Uderza to bardzo mocno w mieszkańców terenów 

wiejskich, gdzie nie dociera sieć gazownicza. 

4. Uwzględnienia w zapowiadanym projekcie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników postulatów 

samorządu rolniczego w zakresie zmiany podstawy wyliczenia minimalnej emerytury rolniczej, łączenia emerytury z 

ZUS z KRUS, uwzględnienia stażu pracy w rolnictwie do wyliczenia częściowej emerytury, a także włączenia rolników 

do przygotowywanego przez rząd systemu emerytur stażowych. 

5. Zwrócenia uwagi na niezwykle niekorzystne konsekwencje proponowanej zmiany przepisów ustawy o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, 

które mogły doprowadzić do całkowitej zapaści opłacalności uprawy rzepaku i kukurydzy oraz produkcji zwierzęcej - 

przy czym wszystko wskazuje, iż akurat w tym przypadku rząd wycofał się z tych niekorzystnych zmian. Dodatkowo 

samorząd rolniczy postuluje konieczność natychmiastowego wprowadzenia mechanizmu stworzenia warunków do 

produkcji biokomponentów w Polsce. 

6. Zwiększenia - zapowiadanego podczas konsultacji społecznych - limitu pomocy na pomoc finansową na operacje 

typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" 

objętego PROW 2014-2020. 

7. Maksymalnego dopuszczalnego przez KE dofinansowania II filaru przyszłej WPR z budżetu państwa. Bo budżet na II 

filar w Polsce będzie mniejszy (w związku również z przesunięciem środków z II do I filaru) i bardziej ukierunkowany 

na ochronę i środowiska i klimat, przez co zachodzi duże ryzyko niewykorzystania szans rozwojowych, jakie stwarza 

nowa WPR dla sektora rolnictwa. 

8. Zmiany zasady naliczania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa stawki dzierżawnej za dzierżawione grunty 

należące do Zasobu WRSP tak, aby była wyliczana z ostatnich 11 kwartałów, podobnie jak w przypadku podatku 

rolnego. 

9. Wniosku o dopłaty do rolniczych kredytów inwestycyjnych w bankach i do oprocentowania rat za zakupione 

nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Szybkiego zapewnienia możliwości zakupu miału 

węglowego i węgla dla producentów szklarniowych i pod osłonami, kurników oraz innych przedsiębiorstw rolnych 

wykorzystujących te źródła opału. 
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Rosja rozważa zniesienie kontyngentu na eksport zboża 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.10.2022 |  

- Rosja rozważa możliwość zniesienia kontyngentu eksportowego na zboże, który 

tradycyjnie obowiązuje w drugiej połowie sezonu – poinformowała 11 października 

wicepremier Rosji Wiktoria Abramczenko. 

- Trwają nad tym prace. Zbiory są duże, więc chyba nie ma teraz powodów do 

wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń ilościowych – powiedziała w odpowiedzi na 

stosowne pytanie. 

Ministerstwo Rolnictwa Rosji przewiduje plony zbóż w tym roku na 150 mln ton, w tym 

100 mln ton pszenicy. Według ministerstwa takie zbiory pozwolą Rosji wyeksportować 

50-60 mln ton zboża w 2022/23 roku. 

Źródło: APK Inform 
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Czy Bruksela choćby kiwnie palcem w kwestii deficytu nawozów? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.10.2022 |  

Organizacje Copa i Cogeca zwracają się o podjęcie natychmiastowych działań, aby 

zaradzić niedoborom nawozów w Unii Europejskiej oraz zagwarantować większą 

przejrzystość na rynku poprzez wyznaczenie obserwatoriów rynkowych i zwiększyć 

wiedzę i ilość informacji na temat dostępności i cen z wykorzystaniem tablicy 

wskaźników. 

Copa i Cogeca zwracają się do Komisji Europejskiej o: 

- zawieszenie lub zniesienie środków antydumpingowych nałożonych na import UAN z 

Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych (wyłączając Rosję z oczywistych 

powodów), co pomoże rolnikom zdywersyfikować źródło dostaw, 

- zniesienie barier taryfowych nałożonych na import mocznika, UAN, DAP, MAP i NPK (kody 3102 10, 3102 80, 3105 

30, 3105 40 i 3105 20) z nomenklatury taryfowej, na tak długo jak utrzymuje się ryzyko niedoboru na rynku 

europejskim. Ten środek jest niezbędny, aby rynek europejski stał się bardziej dynamiczny, 

- opracowanie tymczasowego odstępstwa od maksymalnej ilości azotu pozyskanego z obornika w wysokości 170 

kg/ha w całej UE i dla wszystkich upraw. Pozwoliłoby to rolnikom wzmocnić gospodarkę o obiegu zamkniętym na 

szczeblu gospodarstwa i ograniczyć zależność od nawozów mineralnych, a także zmniejszyć ich koszty produkcji, 

- opracowanie metody odstępstwa w dyrektywie azotanowej, które pozwoli na stosowanie nawozów zawierających 

odzyskane z obornika składniki odżywcze, aby spełnić kryteria azotu odzyskanego z obornika na okres co najmniej 8 

lat, 

- innowacje, aby znaleźć rentowne i przystępne cenowo alternatywy oraz poprawić skuteczność nawozów. 

Europejscy rolnicy i spółdzielnie są zobowiązani do dostarczania konsumentom bezpiecznej, przystępnej cenowo 

żywności o wysokiej jakości, wyprodukowanej w zrównoważony sposób. Działania podjęte teraz i w ciągu 

nadchodzących miesięcy będą miały decydujące znaczenie do stworzenia warunków, w których rolnictwo będzie w 

stanie zapewnić produkcję po przystępnych cenach oraz do ograniczenia inflacji. 

Źródło: KRIR 
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Najnowsze ceny zbóż z portów. Pszenica w granicach 1720-1800 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.10.2022 |  

- Wczorajszy dzień na giełdzie MATIF zamknął się na dużymi wzrostami cen zbóż i 

rzepaku. Niestety dzisiaj nastąpiła ostra korekta cen w dół – informuje Renata Barczyk z 

PHU Start.  

W stosunku do wczorajszych notowań, dzisiaj na giełdzie w Paryżu mieliśmy do 

czynienia z korektą w dół. Notowania pszenicy (kontrakt listopadowy) spadły o 6 EUR/t 

(do 358,25 EUR/t – stan na 15:30), kukurydza poszła w dół o 3,50 EUR/t (do 343,25 

EUR/t), a wycena rzepaku jest niższa o 12,25 EUR/t (aktualnie 630,25 EUR/t). 

Aktualne ceny zbóż w portach (dane Renaty Barczyk z PHU Start) : 

 

Zamknij > 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  14 

Papierowi rolnicy nie do ruszenia? Przepisy nadal umożliwiają szemrane praktyki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.10.2022 |  

Przyjęta w polskim Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027 definicja aktywnego 

rolnika nie wyklucza ze wsparcia osób nieprowadzących de facto działalności rolniczej 

(tych, którzy na podstawie umów ustnych wydzierżawili swoje grunty rolne, ale nadal 

pobierają płatności bezpośrednie). 

- W związki z powyższym należy w krajowych aktach wykonawczych w taki sposób 

doprecyzować definicję aktywnego rolnika oraz wymogi stawiane beneficjentom, by 

ograniczyć skalę wypłat płatności bezpośrednich dla osób, które nie prowadzą 

działalności rolniczej. Dopłaty, zgodnie z prawodawstwem UE powinny trafiać do 

aktywnych rolników – prowadzących działalność rolniczą – przekonuje Krajowa Rada Izb Rolniczych. 

Wg KRIR należy pilnie przygotować i uchwalić ustawę dotyczącą dzierżawy ziemi rolniczej (będącą własnością Skarbu 

Państwa i osób prywatnych), która zabezpieczałaby interesy zarówno właścicieli, jak i dzierżawców. 

Kategoria: HOME  WIADOMOŚCI  RYNKI ROLNE  NAWOZY  Nawozy były za drogie już rok temu. Teraz ceny są 

astronomiczne 
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Nawozy były za drogie już rok temu. Teraz ceny są astronomiczne 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.10.2022 |  

Jeszcze w październiku 2020 tona saletry amonowej była wyceniana na ok. 1064 zł/t. 

Rok później było to już 2651 zł/t, a dzisiaj za ten sam towar trzeba wyłożyć już 4941 zł/t! 

- Bardzo trudna sytuacja na rynku nawozów trwa już od dawna, a ich ceny rosną w 

zatrważająco szybkim tempie i dodatkowo występują ogromne trudności z ich 

dostępnością. Jako Wielkopolska Izba Rolnicza wskazywaliśmy na ten problem już na 

początku 2021 r., jednakże nasze argumenty nie znalazły wówczas posłuchu wśród 

decydentów – przypomina samorząd rolniczy. 

- Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk 

zapowiedział, że rząd rozważa raczej pomoc finansową dla zakładów produkujących nawozy – jednak szczegółów 

nadal brak. Brak jakiejkolwiek przewidywalności w zakresie cen nawozów to olbrzymi problem dla rolników, którzy 

już dzisiaj muszą ponosić wysokie koszty środków produkcji. Do ryzyka związanego z cenami skupu, które będą 

obowiązywały w przyszłym roku oraz ryzyka pogodowego, dochodzi ryzyko wysokości kosztów produkcji. Dla takiej 

branży, jaką jest rolnictwo brak przewidywalności grozi bezpieczeństwu żywnościowemu oraz naszej silnej pozycji na 

rynkach eksportowych – przestrzega Wielkopolska Izba Rolnicza. 

Ceny nawozów w październiku w latach 2020 – 2022: 

 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  16 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: pszenica konsumpcyjna drożeje 

średnio o 30 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 12.10.2022 |  

Dzisiaj na rynku skupu zbóż notujemy podwyżki. Liderem wzrostu cen jest pszenica 

konsumpcyjna, której przeciętna wartość wzrosła w odstępie dwóch dni o 30,19 zł/t. 

Podrożało również suche ziarno kukurydzy (+10,52). Mokra kukurydza wyceniana jest w 

granicach 790-960 zł/t. Wyraźnie w górę poszły od minionego poniedziałku notowania 

rzepaku (+54,83 zł/t).  

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 

12.10.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu  

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   
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KRIR wnioskuje o wydłużenie terminu składania wniosków suszowych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 13.10.2022 |  

Zarząd KRIR w związku z licznymi sygnałami z wojewódzkich izb rolniczych, zwrócił się w 

dniu 10 października 2022 r. do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. 

Kowalczyka z wnioskiem o wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie strat 

spowodowanych suszą rolniczą do dnia 30 listopada 2022 r., a także usprawnienie 

pracy serwerów obsługujących aplikację "Zgłoś szkodę rolniczą". 

Obecnie jedyną możliwością złożenia przedmiotowego wniosku o pomoc jest 

zalogowanie się za pośrednictwem aplikacji „ Zgłoś szkodę rolniczą ". W ostatnim czasie 

występuje znaczne ograniczenie funkcjonalności aplikacji - szczególnie w godzinach 

między 10:00 a 15:00. Wynika to z faktu, że w tym czasie pracuje większość placówek doradczych, wspomagających 

rolników w poprawnym wypełnianiu wniosków. W związku z powyższym opracowanie wniosku dla średniego 

gospodarstwa o powierzchni ok. 20 ha wraz z produkcją zwierzęcą trwa nawet do 2 h. Kwestia ta powoduje znaczące 

ograniczenie ilości udzielonego rolnikom wsparcia przez doradców, powodując tym samym, że nie wszyscy 

zainteresowani będą mogli złożyć wniosek w terminie wyznaczonym do 15 października br. 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  18 

Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wznawiają produkcję nawozów azotowych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 13.10.2022 |  

W związku ze zmianą warunków rynkowych Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o 

uruchomieniu w Tarnowie, z dniem 12 października br. produkcji na instalacji nawozów 

azotowych, kaprolaktamu, poliamidu 6. 

Jednocześnie Zarząd Grupy Azoty Puławy podjął decyzję o dociążeniu i uruchomieniu 

instalacji produkcji nawozów azotowych w Segmencie Agro, tj. produktów PULAN®, 

PULAN® MACRO, SALETRZAK 27N,  PULREA® , PULREA®+INu, RSM®)  z dniem 12 

października 2022 roku. 

Uwzględniając obecnie prowadzoną produkcję w Grupie Azoty Puławy (Segment Agro: 

siarczan amonu z Instalacji Odsiarczania Spalin, produkty nienawozowe poza melaminą) po pełnym uruchomieniu 

instalacji nawozowych, w postoju w Grupie Azoty Puławy nadal pozostanie instalacja kaprolaktamu (Segment 

Tworzywa) oraz instalacja melaminy (Segment Agro). 

Źródło: Grupa Azoty 
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MRiRW: odstępstwa produkcji na ugorach i zmianowania upraw w 2023 r. 
3trzy3.pl | Autor :  Redakcja | 13.10.2022 |  

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu 

wojny w Ukrainie przepisy unijne umożliwiły państwom członkowskim skorzystanie z 

tymczasowego odstępstwa od stosowania norm GAEC 7 i GAEC 8, czyli dotyczących 

nakazu zmianowania upraw i zakazu produkcji na ugorach. 

Co oznacza odstępstwo od normy GAEC 7? 

W 2023 r. norma GAEC 7 dotycząca zmianowania upraw nie będzie stosowana, w 

związku z czym rolnicy (również ci posiadający gospodarstwo rolne powyżej 10 ha 

gruntów ornych) nie będą musieli realizować praktyk służących zmianowaniu oraz 

dywersyfikacji upraw na gruntach ornych. 

Co oznacza i co obejmuje odstępstwo od normy GAEC 8? 

W ramach normy GAEC 8 – w części dotyczącej przeznaczenia minimalnego udziału gruntów ornych na obszary 

nieprodukcyjne – możliwe będzie prowadzenie produkcji na gruntach ugorowanych, z wyjątkiem uprawy: kukurydzy, 

soi (przeznaczanych w większości na pasze) i zagajników o krótkiej rotacji (uprawianych na cele energetyczne). 

Należy zaznaczyć, że odstępstwo to odnosi się tylko do części tej normy, tj. obowiązku – dla rolników posiadających 

gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha gruntów rolnych – do zagwarantowania: 

minimalnego udziału co najmniej 4 proc. gruntów ornych na poziomie gospodarstwa przeznaczonych na obszary i 

elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane lub 

minimalnego udziału co najmniej 7 proc. gruntów ornych na poziomie gospodarstwa przeznaczonych na obszary i 

elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane oraz międzyplony lub uprawy wiążące azot, uprawiane bez 

stosowania środków ochrony roślin, z czego 3 proc. stanowią obszary i elementy nieprodukcyjne, w tym grunty 

ugorowane. 

Czego nie obejmuje odstępstwo? 

Norma GAEC 8 zobowiązuje wszystkich rolników, w odniesieniu do wszystkich posiadanych użytków rolnych (te 

obowiązki nie są objęte odstępstwem) do: 

zachowania elementów krajobrazu (obowiązek zachowania drzew – pomników przyrody, oczek wodnych o 

powierzchni do 100 m2, rowów do 2 m szerokości); 

przestrzegania zakazu przycinania żywopłotów i drzew podczas okresu lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 

młodych (nie dotyczy drzew owocowych, wierzb i zagajników o krótkiej rotacji). 

Czym jest warunkowość? 

Warunkowość to połączenie obecnych wymogów zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności, w tym norm dobrej 

kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC). 

Rolnicy wnioskujący od roku 2023 o przyznanie płatności bezpośrednich, jak również niektórych płatności II filara 

WPR objętych Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, będą zobowiązani do 

przestrzegania wymogów warunkowości, oczywiście tych nieobjętych odstępstwami. 

7 października 2022r/ MRiRW/ Polska www.gov.pl 
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Jaka będzie wielkość płatności bezpośrednich od 2023 r.? 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 13.10.2022 | Fot. Shutterstock 

W ostatnim czasie w niektórych mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje 

dotyczące obniżenia wysokości płatności bezpośrednich po 2022 r. - Tymczasem 

średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie 

wzrastać w kolejnych latach - zapewnia resort rolnictwa. I przypomina, że w ramach 

osiągniętego na forum UE porozumienia jest realizowany mechanizm wyrównywania 

stawek płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. 

Resort rolnictwa postanowił odnieść się do pojawiających się w ostatnim czasie w 

przestrzeni publicznej wyliczeń niektórych mediów dotyczących wysokości przyszłych 

płatności bezpośrednich. Miałyby być one niższe, a w szczególności znacząco miałaby spaść wysokość płatności 

podstawowej (odpowiednik obecnej JPO - jednolitej płatności obszarowej). Według ministerstwa informacje te są 

nieprawdziwe. 

Szacowana stawka płatności podstawowej w Polsce w 2023 r. 

Szacuje się, że w 2023 r. stawka płatności podstawowej w Polsce wyniesie ok. 116 EUR/ha, a zatem będzie wyższa od 

stawki JPO za 2022 r. (w kampanii 2022 r. stawka JPO wynosi ok. 107 EUR/ha). 

Według wyliczeń resortu rolnictwa, wysokość stawki płatności podstawowej w Polsce będzie zwiększała się z roku na 

rok, a w 2026 r. może wynieść ok. 120 EUR/ha. Jednocześnie przewiduje się, że suma stawki płatności podstawowej i 

średniej stawki ekoschematów (które zastąpiły płatność za zazielenienie) będzie zbliżona do sumy stawki JPO i 

płatności za zazielenienie (ok. 180 EUR/ha). 

Szczegółowe informacje o wysokości projektowanych stawek płatności bezpośrednich na lata 2023–2027 zostały 

podane w Planie Strategicznym WPR. 

Natomiast rzeczywista wysokość stawek w Polsce będzie, tak jak dotychczas, określana corocznie, po zakończeniu 

naboru wniosków, na podstawie danych zadeklarowanych przez rolników i zweryfikowanych przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wyrównanie płatności bezpośrednich 

Wyrównanie płatności bezpośrednich było jednym z najważniejszych dla Polski postulatów związanych z 

perspektywą finansową 2021–2027, zarówno w ramach negocjacji dotyczących samych wieloletnich ram 

finansowych, jak i negocjacji dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 

Wiele państw członkowskich postulowało całkowitą rezygnację z procesu wyrównywania płatności bezpośrednich. 

Istotny wpływ na przebieg ostatnich negocjacji WRF miało również wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE, które 

wymusiło wprowadzenie ograniczeń także w wydatkach UE na WPR. 

W ramach osiągniętego na forum UE porozumienia (lipiec 2020 r.), tempo i skalę wyrównywania płatności 

bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi UE określił mechanizm tzw. konwergencji zewnętrznej. 

Mechanizm tzw. konwergencji zewnętrznej - jego wpływ na stawki płatności w UE i w Polsce 

Polega on na stopniowym wyrównywaniu płatności bezpośrednich, zgodnie z następującym rozwiązaniem: 

• We wszystkich państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie na hektar wynoszą mniej niż 90 

proc. średniej UE, różnica między obecną średnią wysokością ich płatności bezpośrednich a 90 proc. średniej 

UE zostanie zmniejszona o 50 proc. w sześciu równych etapach, począwszy od 2022 r. 

• Ponadto wszystkie państwa członkowskie będą mieć poziom płatności wynoszący co najmniej 200 EUR na 

hektar w 2022 r. i wszystkie państwa członkowskie osiągną co najmniej 215 EUR na hektar do 2027 r. 

• Konwergencja będzie finansowana proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie. 
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W wyniku mechanizmu konwergencji zewnętrznej średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu 

na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach. 

Czynniki wpływające na wzrost wysokości stawek w Polsce 

Do zwiększenia poziomu płatności bezpośrednich w Polsce przyczyniają się następujące czynniki: 

Transfer środków między filarami WPR: W celu zwiększenia, w obecnej perspektywie, pula środków na płatności 

bezpośrednie jest zasilana środkami z II filaru (rozwój obszarów wiejskich) w maksymalnej wysokości dopuszczonej 

przepisami UE (25 proc.). Przyczynia się to w znaczącym stopniu do zmniejszenia różnicy między średnią wysokością 

wsparcia bezpośredniego w Polsce względem średniej w UE. Od 2023 r. Polska zwiększy do 30 proc. poziom transferu 

(kwota transferu wyniesie ok. 396 mln EUR rocznie). 

W rezultacie całkowita pula środków UE na płatności bezpośrednie w latach 2023–2027 będzie wyższa (o ok. 303 mln 

EUR) niż w ostatnich pięciu latach i wyniesie ok. 17,33 mld EUR. Należy jednak wyjaśnić, że kwota ta nie obejmuje 

ewentualnego transferu środków na 2027 r., który możliwy będzie do zastosowania z budżetu nowej perspektywy 

finansowej (zakładając, że na 2027 r. wysokość tego transferu z II filaru WPR wyniesie tak jak obecnie 396 mln EUR, 

kwota ta może wzrosnąć do ok. 17,72 mld EUR). 

Przejściowe Wsparcie Krajowe: Polska stosuje i będzie stosowała Przejściowe Wsparcie Krajowe, finansowane z 

budżetu krajowego, w ramach którego corocznie na Uzupełniającą Płatność Podstawową przeznaczane będzie ok. 

400 mln PLN. W efekcie od 2023 r., dzięki utrzymaniu Przejściowego Wsparcia Krajowego oraz zwiększeniu środków 

na płatność redystrybucyjną i rozszerzeniu tej płatności na gospodarstwa o wielkości 1–2 ha (płatność będzie 

przyznawana od 1 do 30 ha w gospodarstwach o wielkości do 300 ha), średni poziom wsparcia na hektar dla ponad 

97 proc. gospodarstw (o wielkości do 50 ha) będzie równy lub wyższy od średniej unijnej… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/jaka-bedzie-wielkosc-platnosci-bezposrednich-od-2023-r,124219.html
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Drogie suszenie kukurydzy. A ile kosztuje zakiszanie? 
Farmer.pl | Autor : Bartosz Wojtaszczyk | 13.10.2022 | Fot. Iwona Dyba 

Rosnące koszty energii sprawiają, że rolnicy z coraz większym niepokojem spoglądają na 

koszty suszenia ziarna kukurydzy. Okazuje się że opłacalną alternatywą jest zakiszanie 

zebranego plonu. 

• Ze względu na wysoki koszt energii spodziewane są rekordowo wysokie ceny 

suszenia kukurydzy 

• W tych warunkach na popularności zyskują inne metody konserwacji ziarna, 

szczególnie jego zakiszanie 

Jak co roku śledzimy koszty konserwacji ziarna kukurydzy. Oczywistym jest bowiem 

fakt, że surowiec zbierany przy wilgotności nawet 40 proc. wymaga zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem 

mikroorganizmów. Tradycyjnie najpopularniejszym sposobem konserwacji ziarna jest jego suszenie do wilgotności 

poniżej 14 proc.. Rosnące koszty energii sprawiają jednak, że bieżący rok może być rekordowy pod względem 

kosztów suszenia. Wprawdzie skupy i usługodawcy niechętnie dzielą się informacjami na temat cen, wiemy jednak, 

że szacunkowo koszt wysuszenia ziarna o wilgotności 30 proc. to od 150 do… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/drogie-suszenie-kukurydzy-a-ile-kosztuje-zakiszanie,124170.html
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Zwrot ziemi z Top Farms pod nadzorem ABW i CBA? 
Farmer.pl | Autor : Grzegorz Tomczyk | 12.10.2022 | Fot. MRiRW 

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski wnioskował do ABW i CBA o "objęcie swoimi 

działaniami całego procesu związanego z zakończeniem dzierżawy ponad 10 tys. ha w 

województwie opolskim" przez spółkę Top Farms. Jednocześnie poinformował o 

usunięciu Tomasza Ognistego z listy asystentów społecznych. 

Poseł Solidarnej Polski z Opolszczyzny, a zarazem wiceminister rolnictwa Janusz 

Kowalski poinformował na swojej stronie, że 11 października 2022 r. skierował wnioski 

do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego "o 

wszczęcie czynności i objęcie swoimi działaniami całego procesu związanego z 

zakończeniem dzierżawy ponad 10 tys. ha w województwie opolskim przez dotychczasowego dzierżawcę – spółkę 

kontrolowaną w całości przez kapitał zagraniczny." Chodzi rzecz jasna o grunty użytkowane przez firmę Top Farms. 

"Fakt ujawnienia wybiórczo zmodyfikowanych i dobranych fragmentów nagrań, które prawdopodobnie w całości są 

w posiadaniu redakcji tygodnika „Newsweek Polska”, a których pełna treść jest nieznana, nie wyklucza, a wręcz 

uprawdopodobnia możliwość istnienia innych nagrań, które mogą posłużyć do popełniania czynów, o których mowa 

w artykule 224 k.k. tj.bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe." - argumentuje polityk. 

Kowalski informuje również, że podejmuje "zdecydowane kroki prawne" wobec autora publikacji w Neewsweek 

Polska, w związku z upublicznieniem "zmodyfikowanych części nagrań z prywatnego spotkania przewodniczącego 

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w województwie opolskim (Tomasza Ognistego), które odbyło się w 

styczniu 2020 r. w Głubczycach". Poseł podkreśla, że autorka "bezpodstawnie i bez jakichkolwiek dowodów" 

twierdzi, że spotkanie to miało miejsce w lutym 2022 r. w Opolu. 

Zaskoczeniem może być jednak kolejna informacja w opublikowanym oświadczeniu posła Kowalskiego. Czytamy w 

niej bowiem, że "w celu zapewnienia pełnej transparentności i uniknięcia konfliktu interesów", w związku ze 

złożeniem wniosków do ABW i CBA parlamentarzysta skierował do Kancelarii Sejmu RP wniosek o wykreślenie 

obecnego wiceprzewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasza Ognistego z funkcji 

asystenta społecznego posła na Sejm RP… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/fakty/polska/zwrot-ziemi-z-top-farms-pod-nadzorem-abw-i-cba,124182.html
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Ile gruntów Skarbu Państwa poddzierżawiono w ostatnich latach? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 14.10.2022 | Fot. A.Kozłowska 

Ile gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa poddzierżawiono w latach 

2017–2022? Jaka była średnia powierzchnia poddzierżawionej działki? 

• Ile gruntów Skarbu Państwa wydzierżawiono w ostatnich latach? 

• Ile gruntów Skarbu Państwa poddzierżawiono? 

• Jaka była średnia powierzchnia poddzierżawionej działki? 

• Jaki był czynsz dla nowo zawieranych umów w przetargach ograniczonych 

ofertowych na dzierżawę nieruchomości rolnych? 

- Od początku września br. biura poselskie są wręcz zasypywane informacjami i 

pytaniami od małopolskich (ale nie tylko) rolników odnośnie bulwersującej sprawy poddzierżawy 141 ha gruntów 

rolnych we wsi Kępie pod Miechowem w Małopolsce przez rodzinę (brata) Norberta Kaczmarczyka, sekretarza stanu 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - informują posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke. 

Jak donoszą, oburzenie rolników wzbudza zarówno opisany przez portal WP.pl tryb przystąpienia do umowy 

poddzierżawy członków rodziny wiceministra, jej podpisanie (zatwierdzenie wniosku przez samego ówczesnego 

dyrektora generalnego KOWR), wysokość czynszu dzierżawnego poddzierżawy, a w szczególności fakt, że 

powierzchnia całkowita poddzierżawionych nieruchomości dla jednego użytkownika (rolnikowi niespokrewnionemu 

z dotychczasowym dzierżawcą, prowadzącemu gospodarstwo na odległość, spoza danej gminy/gmin graniczących – 

nieposiadającemu gruntów rolnych w gminie, gdzie znajduje się nieruchomość, lub w gminie sąsiedniej, o 

powierzchni powyżej 100 ha) to aż 141 ha. 

- Jest sprawą powszechnie znaną, że na terenach, gdzie występuje ww. nieruchomość, wolnych gruntów rolnych nie 

ma ani Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, ani nie pojawiają się tak atrakcyjne działki od osób prywatnych, 

zarówno jeśli chodzi o powierzchnię, klasę ziemi, jak i czynsz dzierżawny (równowartość 9 kwintali pszenicy za 1 ha 

rocznie). W Małopolsce od lat panuje głód ziemi, a zaoferowanie miejscowym rolnikom tylko 16 ha wydzielonych ze 

157 ha (resztę poddzierżawia rodzina wiceministra) na przetargach ograniczonych jest złamaniem publicznych 

obietnic i deklaracji rządu - piszą w interpelacji do ministra rolnictwa posłowie Niedziela i Plocke. 

I pytają m.in.: ile gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wydzierżawiono rolnikom w poszczególnych 

latach – 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (do końca sierpnia) – i w jakim trybie (z podziałem na przetargi 

ograniczone ofertowe i nieograniczone; przedłużone umowy dzierżawy itd.)? Ile z tego gruntów poddzierżawiono i 

jaka była średnia powierzchnia poddzierżawionej działki? Ile razy od 2017 r. KOWR wyraził zgodę na przedłużenie 

umowy dzierżawy rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo na odległość, spoza danej gminy (gmin graniczących, 

gdzie znajdowała się nieruchomość), o powierzchni ponad 100 ha i na zawarcie umowy poddzierżawy z osobą obcą 

(niespokrewnioną) w stosunku do dotychczasowego dzierżawcy? Jak Pan Minister ocenia z punktu widzenia 

etycznego przypadek podpisania ww. umowy poddzierżawy przez członka rodziny podległego mu wiceministra?... 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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